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Anotace 

 

         Cílem mé bakalářské práce je vypracovat v rozsahu studie variantní návrh obchvatu města 

Moravské Budějovice, napojit stávající komunikace a navrhnout komunikaci k obilnému silu.  

 

          V úvodní části práce je popsáno zájmové území města Moravské Budějovice. V další 

části práce je popsán návrh. Návrh byl vypracován ve třech různých variantách. Posouzení 

variant proběhlo podle technicko – dopravního hodnocení. Na základě výsledků hodnocení byla 

vybrána nejvhodnější varianta. 

 

           Rozsah mé bakalářské práce je 52 stran a 15 výkresů. 

 

Annotation 

 

The aims of bachelor thesis is elaborate possible projects of bypass in Moravska 

Budejovice, connect a current road and design a road to the grain silo.  

 

The first part of the bachelor thesis decribes the area of interest in Moravska Budejovice. 

The second part decribes the projects, which were elaborated in three different variants. 

Assessment of these variants were elaborated according to technical - transport assessment. 

According to the results of the assessement was choosen the most fittest variant. 

 

Bachelor´s thesis has been created using a volume of 52 pages and 15 plans. 

 

 

Klíčová slova 
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Seznam použitého značení 

 

A                      parametr přechodnice 

a                       šířka jízdního pruhu v m 

b                       kategorijní šířka silnice v m 

c                       zpevněná krajnice  

ČSN                  Česká technická norma 

e                        nezpevněná krajnice 

k.ú.                    katastrální území 

L                       délka  

m n.m.              metrů nad mořem 

OK                    okružní křižovatka 

p                       příčný sklon v % 

R                       poloměr oblouku v m 

s                        podélný sklon v % 

m                      výsledný sklon v % 

TNVk                průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel 

TP                     technické podmínky  

v                       vodící proužek 

ŽP                     železniční přejezd 
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1. Identifikační údaje 

 

1.1 Stavba 

 

Název stavby:            Studie obchvatu Moravské Budějovice – severní spojka I. Etapa 

 

Místo stavby:             kraj Vysočina 

 

                                   okres Třebíč 

                 

                                   město Moravské Budějovice 

 

Katastrální území:      Moravské Budějovice, Lukov u Moravských Budějovic 

 

Druh stavby:               dopravní, novostavba 

 

1.2 Zadavatel studie 

 

Název, adresa:            Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava 

                                    Fakulta stavební 

                                    Ludvíka Podéště 1875/17 

                                    708 33 Ostrava- Poruba 

 

1.3 Zhotovitel studie 

 

 Zhotovitel studie:        Natálie Čablová 
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2. Zdůvodnění studie 

 

2.1 Vztah k programu rozvoje sítě PK  

 

Propojení silnic je v obecném souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. 

 

2.2 Účel a cíl studie  

 

Účelem studie je vhodně propojit silnici I/38K na ulici Pražská a silnici III/36068 na ulici 

Chelčického. Cílem studie je odvedení především tranzitní dopravy z centra města a zajištění 

přivedení těžké nákladní dopravy ke stávajícím průmyslovým zónám bez dopravního zatížení 

zastavěným územím. Výsledkem studie je nalezení optimální varianty z hlediska územní 

průchodnosti. 

 

2.3 Potřebnost a naléhavost stavby 

 

Potřeba studie je dána nevyhovující situací, kdy zejména tranzitní těžká nákladní doprava 

projíždí centrem města ve směru Jaroměřice nad Rokytnou. Další zvýšení dopravního zatížení 

je zcela nevyhovující. Naléhavost stavby je dále dána plánovaným rozvojem průmyslové zóny, 

která má v současné době zajištěnou obsluhu místními komunikacemi vedoucími v zástavbě.  

 

 

3. Stanovení zájmové oblasti 

 

3.1 Zájmové území  

 

Zájmové území se nachází v městě Moravské Budějovice v okrese Třebíč v kraji Vysočina. 

Nejvýznamnější silnice, která vede jižně od města je silnice I/38 Česká Lípa – Mladá Boleslav 

– Nymburk – Kolín – Kutná Hora – Havlíčkův Brod – Jihlava – Znojmo – státní hranice 

s Rakouskem, která vedla do října roku 2010 centrem města. Další významnou silnicí protínající 

katastrální území města je silnice II/152 Nový Bystřice – Moravské Budějovice – Ivančice – 

Brno a II/411 Moravské Budějovice – Dešov –Uherčice. Dále vedou katastrálním územím 

města a jeho místními částmi silnice III/15115 Litohoř – Vranín – Domamil, III/15116 Jackov 
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– Litohoř, III/15225 Litohoř – Jackov, III/15226 Moravské Budějovice – Vranín, III/36068 

Moravské Budějovice – Lukov –Vícenice – Dolní Lažany – Šebkovice – Výčapy, III/4111 

Krnčice – Jackov, III/4118 Lažínky – Vesce, III/4119 Vesce – spojka na obchvat I/38. 

 

 

Obrázek 1 - Mapa silniční sítě v okolí Moravských Budějovic 

 

3.2 Začátek a konec stavby  

 

Stavba začíná na silnici I/38K ulice Pražská a to co nejblíže za přilehlou zástavbou. Všechny 

variantní návrhy začínají v katastrálním území Moravských Budějovic. Dále stavba pokračuje 

severně a v zástavbě se stáčí k východu. Konec stavby je umístěn na silnici III/36068 ulice 

Chelčického. Ve variantním návrhu A a C se konec stavby nachází v katastrálním území 

Moravských Budějovic. Ve variantním návrhu B se konec stavby nachází v katastrálním území 

Lukov u Moravských Budějovic. Zájmovým územím prochází i železniční trať č. 241 Okříšky 

– Znojmo, která má celostátní význam. 
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Obrázek 2 - Začátek a konec stavby 

 

3.3 Vymezení území pro hledání reálných variant 

 

Zájmové území se nachází na severozápadní straně města Moravské Budějovice. Je 

omezeno silnicemi I/38K a III/36068. Snahou studie je navrhnout variantní řešení tak, aby zábor 

parcel katastrálních území Moravských Budějovic a Lukov u Moravských Budějovic byl co 

nejmenší. 

 

 

Obrázek 3 - Mapa vymezeného území 
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4. Výchozí údaje pro návrh variant  

 

4.1 Podklady a průzkumy 

 

Jako podklady pro vyhotovení studie byly použity: 

- Katastrální mapa území Moravské Budějovice 

- Katastrální mapa území Lukov u Moravských Budějovic 

- Výškopis zájmového území  

- Dopravní průzkum Dopravoprojekt  

 

4.2 Kategorie, třída, návrhová kategorie funkční skupiny, typ příčného uspořádání 

 

Návrhová kategorie hlavní komunikace spojující silnici I/38K a III/36068 je navržena jako 

silnice II.třídy kategorie S 9,5/70. Silnice je dvoupruhová, směrově nerozdělená s příčným 

uspořádáním dle normy [1]. Šířka jízdního pruhu a = 3,50m, šířka vodícího proužku v = 0,25m, 

šířka zpevněné krajnice c = 0,5m a šířka nezpevněné krajnice e = 0,5m.  

Pro danou kategorii musí trasa splňovat následující požadavky: 

- hodnotu minimálního směrového poloměru Rmin  = 250m,  

- hodnotu minimálního směrového poloměru bez klopení Rmin = 1300m,  

- hodnotu minimálního poloměru výškového vypuklého dovoleného pro zastavení Rv = 

3200m, 

- hodnotu minimálního poloměru výškového vydutého doporučeného pro zastavení 

Ru = 2000m, 

- hodnotu minimálního poloměru výškového vydutého dovoleného pro zastavení Ru = 

1500m, 

- největší dovolený podélný sklon s = 6%, 

- největší výsledný sklon m = 7,5%. 

 

Návrhová kategorie komunikace k silu, která začíná na nově navržené komunikaci S 9,5/70 

bude navržena jako silnice kategorie S7,5/50. Silnice je dvoupruhová, směrově nerozdělená. 

Šířka jízdního pruhu a = 3m, šířka vodícího proužku v = 0,25m, šířka nezpevněné krajnice e = 

0,5m.  

Pro danou kategorii musí trasa splňovat následující požadavky: 
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- hodnotu minimálního směrového poloměru Rmin  = 110m,  

- hodnotu minimálního směrového poloměru bez klopení Rmin = 700m,  

- hodnotu minimálního poloměru výškového vypuklého dovoleného pro zastavení  

Rv = 1000m, 

- hodnotu minimálního poloměru výškového vydutého doporučeného pro zastavení Ru = 

1200m, 

- hodnotu minimálního poloměru výškového vydutého dovoleného pro zastavení Ru = 

700m, 

- největší dovolený podélný sklon s = 9%, 

- největší výsledný sklon m = 7,5%. 

 

Hlavní komunikace bude napojená na stávající komunikaci nově vybudovanými účelovými 

komunikacemi. Příčné uspořádání účelových komunikací je stejné jako příčné uspořádání 

MO2k 6,5/6,5/30 dle normy [5]. Šířka jízdního pruhu a = 2,75m a šířka nezpevněné krajnice e 

= 0,5. 

Pro danou kategorii musí trasa splňovat následující požadavky: 

- hodnotu minimálního směrového poloměru Rmin  = 25m,  

- hodnotu minimálního směrového poloměru bez klopení Rmin = 250m,  

- hodnotu minimálního poloměru výškového vypuklého dovoleného pro zastavení  

Rv = 200m, 

- hodnotu minimálního poloměru výškového vydutého doporučeného pro zastavení a 

předjíždění Ru = 180m, 

- největší podélný sklon s = 9%, 

- největší výsledný sklon m = 15%. 

 

Příčné uspořádání silnic S 9,5 a S 7,5 je vyobrazeno na Obrázek 4. 

 



 

16 

 

 

Obrázek 4 - Dvoupruhová silnice 

 

Příčné uspořádání účelové komunikace je vyobrazeno na Obrázek 5. 

 

 

Obrázek 5 - Dvoupruhová obousměrná místní komunikace funkční skupiny C s krajnicí 

 

4.3 Charakteristiky souvisejících a dotčených pozemních komunikací a dotčených drah 

     

 Návrhem je dotčena stávající komunikace  I/38K, která je navržena jako S 9,5/80 a silnice 

III/36068 Moravské Budějovice – Lukov – Vícenice - Dolní Lažany – Šebkovice – Výčapy a 

místní komunikace v blízkosti průmyslové zóny na ulici K Hoře. Křižovatky s pozemními 

komunikace byly předmětem řešení této práce. Dále je návrhem dotčená železniční trať 

celostátního významu ČD č. 241 Okříšky – Znojmo. Křížení s dráhami nebylo předmětem 

řešení této práce. 

 

4.4 Návrhové prvky mostů a tunelů  

 

Podjezd pod mostním objektem stávající železniční tratě ČD č. 241 Okříšky – Znojmo, 

kterým prochází dvě varianty řešení studie je nevyhovující pro návrhovou kategorii 
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komunikace a pro účel komunikace ke kterému je zřízena. Tento podjezd bude potřeba upravit 

a podrobně vyřešit v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

 

Obrázek 6 -  Podjezd pod stávající železniční tratí 

 

4.5 Dopravně inženýrské údaje 

 

Podkladem pro určení návrhové kategorie komunikace a pro skladbu vozovky byl dopravní 

průzkum z firmy Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.o. kdy hodnota tranzitní dopravy mezi silnicí 

I/38K a II/152 činí hodnotu 5683 voz/24hod. Koeficient vývoje intenzity pro rok 2040 dle TP 

225 je 1,54. Výhledová intenzita je tedy 5683*1,54 = 8752 voz/24h.  

 

4.6 Konstrukce vozovky 

 

Pro návrh konstrukce vozovky vycházíme z dopravně inženýrských údajů. Konstrukční 

vrstvy vozovky jsou navrženy dle TP 170 a TP 170 Dodatek 1. Hlavní komunikace je navržena 

jako silnice II. třídy. Podle jejího dopravního významu je návrhová úroveň porušení vozovky 

D1, typ podloží PIII. Návrhová úroveň porušení komunikace k silu je D1, očekávaná třída 
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dopravního zatížení je V. Pro účelovou komunikaci je skladba vozovky totožná jako pro 

komunikaci k silu. 

 

Konstrukční vrstvy silnice S 9,5 – D1 – N – 1 – III – PIII 

- ACO 11+      40mm 

- ACL 16+       60mm 

- ACP 16+       50mm 

- MZK           170mm 

- ŠDA             250mm 

Celkem        570mm 

 

Konstrukční vrstvy silnice S 7,5 – D1 – N – 1 – V – PIII 

- ACO 11+      40mm 

- ACP 16+       60mm 

- MZK           170mm 

- ŠDB             250mm 

Celkem        470mm 

 

Konstrukční vrstvy komunikace MO2k 6,5 – D1 – N – 1 - V – PIII 

- ACO 11+      40mm 

- ACP 16+       60mm 

- ŠDA             150mm 

- ŠDB             200mm 

Celkem        470mm 
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Obrázek 7 - Vybrané konstrukční vrstvy vozovky pro S 9,5 

 

 

Obrázek 8 - Vybrané konstrukční vrstvy vozovky pro S 7,5 a MO2k 

 

 

5. Charakteristiky území 

 

5.1 Geologické a geomorfologické poměry  

 

Řešené území je mírně zvlněné. Okolní vrchy na území Moravských Budějovic dosahují 

maximálně nadmořské výšku 500m.  

Řešená oblast se nachází na území těchto geomorfologických jednotek: 

- provincie – Česká Vysočina 

- subprovincie – Česko – moravská subprovincie 

- oblast – Českomoravská vrchovina 
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- celek – Jevišovická pahorkatina 

- podcelek – Jaroměřická kotlina  

Jaroměřická kotlina se dále dělí na Moravskobudějovickou kotlinu a na Třebíčskou kotlinu. 

Podle tohoto regionálního členění patří okolí Moravských Budějovic do moravského 

moldanubika. Moravské moldanubiko je budováno prekambrickými krystalickými břidlicemi, 

které tvoří metamorfovaný plášť horninám třebíčského masívu. 

 

5.2 Ložiska nerostů, hornická činnost 

 

V blízkosti řešeného území se nenachází žádná ložiska nerostných surovin ani žádná 

chráněná ložisková území. Na základě těchto informací lze předpokládat, že vytěžený materiál 

bude znovu využit do zemního tělesa zejména do násypů. Důlní činnost je v zájmové oblasti 

také vyloučena. 

 

5.3 Geotechnické a inženýrsko geologické údaje 

 

Inženýrsko – geologické poměry řešeného území jsou příznivé. K zástavbě jsou 

nejvhodnější plochy, které jsou svahovými hlínami nebo zvětralinovým pláštěm skalního 

podkladu, případně údolní sedimenty. 

Podle geologické mapy na obr. tvoří skalní podklad pararula a tento podklad je kryt 

sprašovými hlínami. Dna údolí jsou pokryty písčito - hlinitými sedimenty a svahy svahovými 

sutěmi. 

Podle mapy svahových nestabilit nebyly zjištěny v zájmové oblasti žádné sesuvné území 

ani seismické území. 
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Obrázek 9 - Geologická mapa zájmového území 

 

Legenda 

 

       

 

5.4 Klimatické podmínky 

 

Řešené území patří do mírně teplé klimatické oblasti a podoblasti MT5. Charakteristické 

pro něj je mírně teplé a mírně vlhké vrchovinné počasí. Průměrné roční srážky jsou kolem 550-

600mm. Celkové proudění vzduchu je charakterizováno převládajícím severozápadním 

směrem větru. 
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Tabulka 1 - Tabulka klimatických podmínek 

Klimatická charakteristika 
Klimatická oblast 

MT5 

Počet letních dnů 30 – 40 

Počet průměrných dnů s teplotou 10°C a více 140 – 160 

Počet mrazivých dnů 130 – 140 

Počet ledových dnů 40 – 50 

Průměrná teplota v lednu v °C -4 - -5 

Průměrná teplota v červenci v °C 16 – 17 

Průměrná teplota v dubnu v °C 6 – 7 

Průměrná teplota v říjnu v °C 6 – 7 

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více 100 – 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 350 – 450 

Srážkový úhrn v zimním období 250 – 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 – 100 

Počet dnů zamračených 120 – 150 

Počet dnů jasných 50 – 60 

 

 

5.5 Hydrogeologické charakteristiky 

 

Z hydrogeologického hlediska se obchvat nachází v povodí Černého moře. Ve smyslu 

rajonizace patří do rajónu 655 povodí řeky Jihlavy a ve smyslu hydrogeologického 654 povodí 

řeky Dyje. 

Krystalické masivy bývají charakteristické nízkým zvodněním. Větší význam má pásmo 

podzemní vody sedimentů větších toků, které jsou zdrojem vody pro místní vodovodní 

zásobování. 

 

5.6 Ochranná pásma 

 

V zájmovém území se nachází ochranná pásma, která je nutno v projektové dokumentaci 

respektovat:  

Silnice I.třídy                                                    50m od osy komunikace 
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Silnice II.třídy                                                   25m od osy komunikace 

Místní komunikace                                           15 m od osy komunikace 

Venkovní vedení VN                                        1m od osy krajního kabelu 

Plynovody sítí v zastavěném území                  1m od osy potrubí  

 

5.7 Chráněná území 

 

V katastrálním území Moravských Budějovic nejsou vyhlášena chráněná území. V zájmové 

oblasti nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky ani památné stromy.  

 

5.8 Citlivost území z hlediska životního prostředí a krajiny 

 

Trasa komunikace je částečně vedena volným terénem a částečně zástavbou.  Odvedením 

tranzitní dopravy z přilehlých místních komunikací a z centra města sníží emisní a hlukové 

zatížení.  

 

 

6. Základní údaje navržených variant 

 

Návrh obchvatu byl zpracován ve třech variantách. Každá varianta obsahuje následně 

popsané a pojmenované komunikace. Komunikace propojující silnici I/38K a silnici III/36068 

je pojmenovaná jako hlavní komunikace. Nově navržena komunikace napojující se na hlavní 

komunikaci je označena jako komunikace k silu. Bylo navrženo také napojení stávající místní 

komunikace, ty jsou označeny jako účelová komunikace 1 a účelová komunikace 2. Pro 

variantu A bylo nutné přizpůsobit stávající silnici III/36068 nově navržené variantě A. Pro mou 

práci jsem úpravu těchto silnic pojmenovala jako stávající komunikace 1 a stávající komunikace 

2. 
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6.1  Varianta A  

 

6.1.1 Směrové řešení  

 

Délka trasy hlavní komunikace je 1 861,17 m. Hlavní komunikace začíná ve stanice 0,000 

00km. Trasa začíná přímým úsekem, který vede na sever v délce 475,04m. Po přímém úseku 

byl mezi zástavbou navržen levostranný směrový oblouk s přechodnicemi. Poloměr oblouku R 

= 400m a jeho délka L = 613,31m. Délka přechodnic je L = 70,00m a parametr A = 167,33m. 

Ve staničení 1,228 35km končí přechodnice a trasa se stáčí k východu s přímou o délce 

283,45m. Po přímé následuje přechodnice, která začíná ve staničení 1, 511 80km a má délku L 

= 70,00m. Poté následuje pravostranný směrový oblouk o poloměru R = 600m a jeho délka L 

= 39,63m. Ze staničení 1,621 43km začíná oblouk plynule přecházet do přímé pomocí 

přechodnice o délce L = 70,00m a parametru A = 204,94m. Poté ve staničení 1,691 43 začíná 

přímý úsek v délce 121,32m se sníženou návrhovou rychlostí na 50km/h. Poté je rychlost dále 

snížena na 30km/h. Rychlost byla snížena z důvodu následujícího poloměru směrového 

oblouku R = 40m v délce 42,29m, který trasu přivádí trasu k nově navržené okružní křižovatce. 

Dalším důvodem snížení návrhové rychlosti byl podjezd pod stávající železniční tratí, který 

trasu protíná ve staničení 1,806 63km. Poslední přímý úsek trasy začíná ve staničení 1,855 

04km, má délku 6,12m a konec celé trasy je ve staničení 1,861 17km. Zakončení trasy je 

navrženo vjezdem do nově navržené okružní křižovatky na ulici Chelčického na místě 

stávajícího parkoviště.  

 

Komunikace k silu začíná ve staničení 0,000 00km. V tomto místě začíná komunikace 

plynule na nově navržené hlavní komunikaci. Trasa začíná přímým úsekem o délce 15,22m. Po 

přímém úseku následuje přechodnice L = 70,00 m s parametrem A = 167,33m. Po symetrické 

přechodnici následuje ve staničení 0,085 22 levostranný oblouk o poloměru R = 400m a délce 

L = 190,07m. Po směrovém oblouku následuje přechodnice L = 70,00m s parametrem A = 

167,33m. Poté do konce trasy následuje přímý úsek o délce 191,79m. Celková délka trasy je 

537,08m.  

 

Účelová komunikace 1 začíná na průsečíku os místních komunikací na ulici K Cihelně a 

ulice K Hoře. Byl dodržen úhel křížení. Úhel křížení s místní komunikací je tedy α = 100°.  

Účelová komunikace začíná přímým úsek o délce 2,99m. Poté následuje pravostranný směrový 

oblouk o poloměru R = 50,00m s délkou L = 34,67m. Trasa končí přímým úsekem plynule se 
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napojujícím na hlavní komunikaci. Délka přímého úseku je 12,51m. Celková délka trasy je 

50,17m. 

 

Účelová komunikace 2 plynule začíná na stávající komunikaci. Komunikace začíná 

přímým úsekem v délce 26,42m a pokračuje pravostranným směrovým obloukem o poloměru 

R = 100m. Délka oblouku je L = 37,52m. Poté ve staničení 0,063 94km začíná přímý úsek délky 

34,76m který navrženou účelovou komunikaci 2 napojuje na nově navrženou hlavní 

komunikaci. Úhel křížení s hlavní komunikací je α = 100°. 

 

Stávající komunikace 1 začíná plynule na stávající silnici III/36068 a je mírně odkloněna 

od původního stavu.  Tato úprava stávající komunikace byla provedena kvůli návrhu okružní 

křižovatky. Trasa začíná přímým úsekem o délce 9,03m. Po přímém úseku následuje 

pravostranný oblouk o poloměru R = 70m. Délka oblouku je L = 29,61m. Po přímém úseku 

začíná ve staničení 0,038 64km přímý úsek délky 6,26m. Trasa je ukončena v celkové délce 

44,89m ve středu okružní křižovatky. 

 

Stávající komunikace 2 byla navržena ze stejného důvodu jako předchozí popsaná 

komunikace. Úpravy je potřeba provést z důvodu plynulého přivedení trasy k nově navržené 

okružní křižovatce. Trasa plynule začíná na stávající komunikaci III/36068 s přímým úsekem 

31,44m.  Po přímém úseku následuje levostranný oblouk o poloměru R = 80,00m.  Délka 

směrového oblouku je 48,35m. Poté následuje přímý úsek v délce 3,27m. Po přímém úseku 

následuje poloměr R = 90,00m o délce L = 36,34m. Trasa končí přímým úsekem v délce 

26,28m. Konec trasy je zaústěn do středu křižovatky. 

 

6.1.2 Výškové řešení  

 

Niveleta hlavní komunikace začíná ve staničení 0,000 00km. Niveleta stoupá ve sklonu 

0,90% pomocí přímého úseku. Ve staničení 0,000 50 km začíná vydutý oblouk o poloměru R 

= 3500m. Dále trasa stoupá v přímém úseku v délce 366,47m ve sklonu 4,30%. Ve staničení 

0,485 63km byl navržen vypuklý výškový oblouk o poloměru R = 5000m. Od staničení 0,906 

74km klesá niveleta v přímém úseku o délce 687,58m ve sklonu 4,12%. Ve staničení 1,349 

10km byl navržen vydutý výškový oblouk o poloměru R = 1500m. Dále niveleta mírně stoupá 

ve sklonu 0,5% až do staničení 1,573 80km kdy začíná vypuklý oblouk o poloměru R = 3200m. 

Niveleta poté klesá ve sklonu 2,48% až do konce trasy.  
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Niveleta komunikace k silu je výškově napojena na hlavní komunikaci a začíná v bodě 

452,79 m n.m. Niveleta začíná ve staničení 0,000 00km a stoupá ve sklonu 2,5%. Ve staničení 

0,018 19km začíná vydutý výškový oblouk s poloměrem R = 700m. Niveleta dále stoupá od 

staničení 0,076 43km ve sklonu 6,5% v přímém úseku o délce 30,31m a ve staničení 0,076 

43km byl navržen vypuklý oblouk o poloměru R = 2000m, který končí ve staničení 0,246 43km. 

Od tohoto staničení začíná niveleta klesat ve sklonu 2% až do staničení 0,394 21km kde byl 

navržen vydutý směrový oblouk o poloměru R = 9000m. Niveleta dále klesá až do konce trasy 

se sklonem 0,92%. Niveleta končí v bodě 455,50 m n.m 

Niveleta účelové komunikace 1 začíná ve staničení 0,000 00km. Niveleta klesá ve sklonu 

6,74% v délce 27,72m, kdy začíná vydutý výškový oblouk o poloměru R = 200m. Oblouk končí 

ve staničení 0,049 81km. V tomto staničení niveleta stoupá ve sklonu 4,28% až do konce trasy, 

tedy do staničení 0,050 17km, kde je výškově napojena na hlavní komunikaci. 

 

Niveleta účelové komunikace 2 začíná klesáním se sklonem 2,70%. Ve staničení 0,003 

45km přechází niveleta do vydutého oblouku o poloměru R= 400m. Niveleta poté do staničení 

0,050 80km pokračuje ve stoupání 6,30%. Od tohoto staničení niveleta přechází do oblouku o 

poloměru R = 400m, který pokračuje do staničení 0,095 06km. Za obloukem niveleta klesá ve 

sklonu 4,76% až do staničení 0,098 69km, kde úsek končí a je výškově napojen na nově 

navrženou hlavní komunikaci. 

 

U úseku stávající komunikace 1 je niveleta vedena po terénu. Niveleta začíná klesajícím 

sklonem 3,42% a plynule přechází do vydutého výškového oblouku poloměru R = 1200m, který 

trvá až do staničení 0,041 72km. Od tohoto staničení probíhá niveleta v délce 3,17m 

v klesajícím sklonu 0,33% až do konce úseku. 

 

Niveleta stávající komunikace 2 od začátku klesá ve sklonu 1,51% v délce úseku 11,49m. 

Po tomto úseku niveleta plynule pokračuje obloukem, který je navržený jako vypuklý o 

poloměru R = 1300m. Následuje úsek od staničení 0,060 92km do staničení 0,093 08km který 

klesá ve sklonu 5,32%. Dále je navržen vydutý oblouk o poloměru R = 600m. Po tomto úseku 

niveleta pokračuje v přímém stoupání ve sklonu 1,22% v délce 13,40m. 
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6.1.3 Úpravy a demolice 

 

Územím, kterým prochází varianta A vedou stožáry s elektrickým vedením, které bude 

nutno pro tuto variantu přemístit. Při případné realizaci se musí počítat také s přemístěním 

oplocení některých parcel z důvodu záboru pozemku zastavěným územím v blízkosti 

průmyslového areálu. Dále bude nutno upravit podjezd pod stávající železniční tratí. Podjezd 

neodpovídá navrženému šířkovému uspořádání, a proto bude nutné jej upravit. Tato úprava 

nebyla předmětem řešení bakalářské práce a je nutno s touto úpravou počítat v dalším stupni 

projektové dokumentace. V této variantě by bylo dále nuceno zrušení stávajícího parkoviště na 

ulici Chelčického a na jeho místě by byla vybudována okružní křižovatka. 

 

6.1.4 Křižovatky  

 

Na nově navržené hlavní komunikaci byly navrženy křižovatky.  První křižovatka je 

navržena jako styková. Na hlavní komunikaci se nachází ve staničení 0,919 69km. Úhel křížení 

s hlavní komunikací je α = 100°. Další křižovatka byla navržena ve staničení 0,110 80km. Tato 

křižovatka byla navržena také jako styková a spolu s první křižovatkou tvoří odsazenou 

křižovatku. Tyto křižovatky byly zřízeny pro odbočení k nově navrženým účelovým 

komunikacím, které napojují stávající místní komunikace a tím zajišťují přístup k místní 

zástavbě. S hlavní komunikací svírá úhel α = 93° a se stávající místní komunikací je úhel křížení 

α  =  100°. Křižovatka ve staničení 1,612 56 byla navržena jako styková. Úhel křížení u této 

křižovatky je α = 86°.  Tato křižovatka byla navržena z důvodu navržení komunikace k silu. 

Poslední křižovatkou navrženou u varianty A je okružní křižovatky na konci hlavní komunikace 

této varianty a to ve staničení 1,86117km. Okružní křižovatka je navržena o vnějším průměru 

D = 28m. Návrh okružní křižovatky byl ověřen vlečnými křivkami v programu AutoTURN 

směrodatným vozidlem NS 16,5m. Na této trase je okružní křižovatka zřízena hlavně kvůli 

zajištění plynulého napojení mezi I. a II. etapou studií obchvatu. Uvažuje se s návrhem připojení 

II. etapy právě v místech navržení okružní křižovatky. 
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6.2 Varianta B 

 

6.2.1 Směrové řešení 

 

Délka trasy hlavní komunikace navržené varianty B je 1 936,65m. Trasa začíná ve stejném 

bodě jako varianta A. Trasa začíná přímým úsekem na sever v délce 484,61m. Po přímém úseku 

byl mezi zástavbou navržen levostranný směrový oblouk s přechodnicemi. Poloměr oblouku R 

= 375m a jeho délka L = 400,10m. Délka přechodnic je L = 70,00m a parametr A = 162,02m.  

Přechodnice končí ve staničení 1,024 71km. V tomto staničení navržená trasa pokračuje 

přímým úsekem v délce 71,38m. Trasa pokračuje severně a poté se stáčí na východ. Dále hlavní 

komunikace pokračuje symetrickou přechodnicí od staničení 1,096 09. Přechodnice je navržena 

v délce L = 70,00m s parametrem A = 204,94m. Po přechodnici následuje pravostranný oblouk 

o poloměru R = 600m o délce L = 105,43m. Po symetrické přechodnici trasa přechází do 

přímého úseku o délce 28,63m. Ve staničení 1,370 14km začíná přechodnice o délce L = 

70,00m a po přechodnici ve staničení 1,440 14km začíná komunikace přecházet do oblouku. 

Levostranný oblouk byl navržen o poloměru R = 600m. Délka oblouku je L = 273,27m. Po 

skončení přechodnice L =70,00 komunikace pokračuje až do konce úseku přímou a to o délce 

153,24m.  

 

Směrové řešení komunikace k silu u varianty B má celkovou délku 866,46m. Komunikace 

je připojena na nově navrženou hlavní komunikaci. Komunikace začíná přímým úsekem v délce 

212,14m. V této variantě byl navržen levostranný oblouk se symetrickými přechodnicemi. 

Délka přechodnice L = 70,00m a parametr přechodnice A = 167,33m. Oblouk byl navržen o 

poloměru R = 400m.  Délka oblouku je L = 252,68m. Od staničení 0,604 82km navržená 

komunikace pokračuje až do konce úseku přímou v délce 261,64m, kde se plynule napojuje na 

stávající komunikaci. 

 

Nově navržená účelová komunikace 1 začíná na průsečíku os místních komunikací na ulici 

K Cihelně a ulice K Hoře. Účelová komunikace začíná přímým úsek o délce 15,45m. Poté 

následuje pravostranný směrový oblouk o poloměru R = 50,00m s délkou L = 31,10m. Trasa 

končí přímým úsekem plynule se napojujícím na nově navrženou hlavní komunikaci. Délka 

přímého úseku je 4,60m. Celková délka trasy je 51,14m. 
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Účelová komunikace 2 plynule začíná na stávající komunikaci. Komunikace začíná 

přímým úsekem v délce 35,43m a pokračuje pravostranným směrovým obloukem o poloměru 

R = 100m. Délka oblouku je L = 37,52m. Poté ve staničení 0,065 50km začíná přímý úsek délky 

33,23m který navrženou účelovou komunikaci 2 napojuje na nově navrženou hlavní 

komunikaci.  

 

6.2.2 Výškové řešení  

 

Niveleta varianty B začíná ve staničení 0,000 00km v bodě 452,33 m n.m. Niveleta stoupá 

v délce 31,20m ve sklonu 1,00%. Od staničení 0,031 19km byl navržen vydutý výškový oblouk 

o poloměru R = 4500m. Dále niveleta stoupá se sklonem 4,60% a to až do staničení 0,499 51km. 

V tomto staničení niveleta plynule přechází do zaoblení pomocí vypuklého oblouku o poloměru 

R = 5000m. Poté niveleta klesá ve sklonu 5,00% do staničení 1,086 07km. Od toho staničení 

niveleta přechází do vydutého oblouku o poloměru R = 2000m. Následuje úsek v délce 126,75m 

který stoupá ve sklonu 0,50%. Ve staničení 1,323 41km byl navržen vypuklý oblouk o 

poloměru R = 5000m. Poté niveleta až do konce úseku klesá ve sklonu 2,42%. Niveleta kočí 

v bodě 450,40 m n.m. 

 

Niveleta komunikace k silu je výškově napojena na hlavní komunikaci. Niveleta začíná ve 

staničení 0,000 00km a stoupá ve sklonu 0,50% a do staničení 0,089 41km, kdy přechází do 

vypuklého oblouku o poloměru R = 4000m. Poté následuje úsek v délce 122,95m s klesáním 

1,10%. Od staničení 0,276 49km přechází niveleta do vydutého oblouku s poloměrem R = 

2000m. Za zaoblením oblouku niveleta stoupá se sklonem 2,60%. Tento úsek je dlouhý 

131,88m. Po tomto úseku byl navržen vypuklý oblouk s poloměrem R = 4000m. Niveleta dále 

klesá 2,80% až do staničení 0,745 53km. V tomto staničení přechází niveleta do vydutého 

oblouku o poloměru R = 3800m. Ke konci úseku niveleta klesá se sklonem 0,93%. Niveleta 

končí v bodě 455,50 m n.m. 

 

Niveleta účelové komunikace 1 začíná v bodě 469,35 m n.m.  Niveleta od staničení 0,000 

00 klesá ve sklonu 3,25%. Ve staničení 0,005 38km začíná vydutý oblouk o poloměru R = 

2000m. Poté niveleta dále klesá ve sklonu 1,22% a to v délce 5,13m až do konce navržené 

komunikace. 
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Niveleta účelové komunikace 2 od začátku klesá ve sklonu 2,74% v délce úseku 11,89m. 

Po tomto úseku niveleta plynule pokračuje obloukem, který je navržený jako vydutý o poloměru 

R = 1000m. Následuje úsek od staničení 0,096 42km do staničení 0,098 72km který stoupá ve 

sklonu 5,72%  až do konce navrhovaného úseku. 

 

6.2.3 Úpravy a demolice 

 

Územím, kterým prochází varianta B, vedou stožáry s elektrickým vedením, které bude 

nutno pro tuto variantu přemístit. Při případné realizaci se musí počítat také s přemístěním 

oplocení některých parcel z důvodu záboru pozemku zastavěným územím v blízkosti 

průmyslového areálu. Dále bude nutno upravit stávající železniční přejezd nebo navrhnout nový 

železniční přejezd. Tato úprava nebyla předmětem řešení mé bakalářské práce. 

 

6.2.4 Křižovatky 

 

V délce trasy hlavní komunikace se nachází nově navržené tři křižovatky. Ve staničení 

0,924 51km se nachází styková křižovatka. Úhel křížení je α = 103°. Poté byla navržena další 

styková křižovatka s účelovou komunikací a to ve staničení 1,029 35km. Úhel křížení je 

navrhnut jako α = 97°. Tato křižovatka byla navržena také jako styková a spolu s první 

křižovatkou tvoří odsazenou křižovatku. Tyto křižovatky byly zřízeny pro odbočení k nově 

navrženým účelovým komunikacím, které napojují stávající místní komunikace a tím zajišťují 

přístup k místní zástavbě. Úhel křížení nově navržené účelové komunikace 1, která začíná na 

průsečíku os místních komunikací na ulici K Cihelně a ulice K Hoře byl dodržen. Úhel křížení 

je α = 94°. Další křižovatka, která se nachází ve staničení 1,701 95km hlavní komunikace byla 

navržena jako styková křižovatka. Úhel křížení je dodržen. Úhel křížení α = 87°. Tato 

křižovatka vznikla z důvodu navržení nové komunikace k silu. 

 

6.3 Varianta C 

 

6.3.1 Směrové řešení 

 

Hlavní komunikace varianty C má celkovou délku 1848,25m. Trasa začíná přímým 

úsekem, který vede na sever v délce 480,41m. Po přímém úseku byl mezi zástavbou navržen 
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levostranný směrový oblouk s přechodnicemi. Poloměr oblouku R = 400m a jeho délka L = 

605,99m. Délka přechodnic je L = 70,00m a parametr A = 167,33m.  Přechodnice končí ve 

staničení 1,156 740m. Návrh dále pokračuje podél katastrálního území Moravských Budějovic 

Navržená trasa je dále vedena přímým úsekem v délce 63,10m. Dále hlavní komunikace 

pokračuje symetrickou přechodnicí od staničení 1,289 51km. Přechodnice je navržena v délce 

L = 70,00m s parametrem A = 221,36m. Po přechodnici následuje pravostranný oblouk o 

poloměru R = 700m o délce L = 2,94m. Po symetrické přechodnici trasa přechází do přímého 

úseku o délce 12,59m. Ve staničení 1,445 03km začíná přechodnice o délce L = 70,00m 

s parametrem A = 187,08m a po přechodnici ve staničení 1,515 03km začíná komunikace 

přecházet do oblouku. Levostranný oblouk byl navržen o poloměru R = 500m. Délka oblouku 

je L = 34,17m. Po skončení přechodnice L =70,00 komunikace pokračuje přímou v délce 

2,60m. Za staničením 1,620 49km začíná úsek se sníženou rychlostí 50km/h. Za přímým úsek 

začíná ve staničení 1,621 80km symetrická přechodnice L = 50m s parametrem A=141,42m. 

Poté následuje pravostranný směrový oblouk o poloměru R = 400m. Dále je rychlost snížena 

až na 30km/h a to před staničením 1,801 64km. Důvodem snížení návrhové rychlosti je podjezd 

stávající železniční tratí. 

 

Komunikace k silu začíná ve staničení 0,000 00km. V tomto místě je komunikace plynule 

napojena na nově navrženou hlavní komunikaci. Trasa začíná přímým úsekem o délce 1,21m. 

Po přímém úseku následuje přechodnice L = 70,00 m s parametrem A = 177,48m. Po 

symetrické přechodnici následuje ve staničení 0,071 21 levostranný oblouk o poloměru R = 

450m a délce L = 220,78m. Po směrovém oblouku následuje přechodnice L = 70,00m 

s parametrem A = 177,48m. Poté od staničení 0,361 97km do konce trasy následuje přímý úsek 

o délce 198,31m. Celková délka trasy je 560,28m.  

 

Účelová komunikace 1 začíná na průsečíku os místních komunikací na ulici K cihelně a 

ulice K Hoře. Byl dodržen úhel křížení. Úhel křížení s místní komunikací je α = 101°.  Účelová 

komunikace začíná přímým úsek o délce 13,63m. Poté následuje pravostranný směrový oblouk 

o poloměru R = 50,00m s délkou L = 35,75m. Trasa končí přímým úsekem plynule se 

napojujícím na hlavní komunikaci. Délka přímého úseku je 5,97m. Celková délka trasy je 

55,34m. 

 

Účelová komunikace 2 plynule začíná na stávající komunikaci. Komunikace začíná 

přímým úsekem v délce 25,41m a pokračuje pravostranným směrovým obloukem o poloměru 
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R = 70m. Délka oblouku je L = 22,89m. Poté ve staničení 0,048 30km začíná přímý úsek délky 

44,07m který navrženou účelovou komunikaci 2 napojuje na nově navrženou hlavní 

komunikaci. Celkové délka účelové komunikace 2 je 92,38m. 

 

6.3.2 Výškové řešení trasy 

 

 Niveleta varianty C začíná ve staničení 0,000 00km v bodě 452,15 m n.m. Niveleta stoupá 

v délce 27,84m ve sklonu 0,90%. Od staničení 0,027 83km byl navržen vydutý výškový oblouk 

o poloměru R = 5000m. Oblouk končí ve staničení 0,23283kmkm kdy niveleta stoupá se 

sklonem 5,00% a to až do staničení 0,499 66km. V tomto staničení niveleta plynule přechází 

do zaoblení pomocí vypuklého oblouku o poloměru R = 5000m. Poté niveleta klesá ve sklonu 

4,50% do staničení 1,222 58km. Od toho staničení niveleta přechází do vydutého oblouku o 

poloměru R = 1500m. Následuje úsek v délce 156,85m který stoupá ve sklonu 0,50%. Ve 

staničení 1,487 44km byl navržen vypuklý oblouk o poloměru R = 3200m. Poté niveleta až do 

konce úseku klesá ve sklonu 2,47%. Niveleta kočí v bodě 447,36 m n.m. 

 

Niveleta komunikace k silu je výškově napojena na hlavní komunikaci. Niveleta začíná ve 

staničení 0,000 00km a stoupá ve sklonu 4,33% a do staničení 0,024 10km, kdy přechází do 

vydutého oblouku o poloměru R = 1000m. Poté následuje úsek v délce 122,95m se stoupáním 

5, 30%. Od staničení 0,144 82km přechází niveleta do vypuklého oblouku s poloměrem R = 

2000m. Za zaoblením oblouku niveleta klesá se sklonem 2,00%. Tento úsek je dlouhý 164,67m. 

Po tomto úseku byl navržen vydutý oblouk s poloměrem R = 1200m. Niveleta dále klesá se 

sklonem 1,02%až do staničení 0,560 28km. Niveleta končí v bodě 455,50 m n.m. 

 

Niveleta účelové komunikace 1 začíná od staničení 0,000 00km klesá ve sklonu 3,24%. Ve 

staničení 0,002 20km začíná vydutý oblouk o poloměru R = 2000m. Poté niveleta dále klesá ve 

sklonu 1,26% a to v délce 13,28m až do konce navržené komunikace. 

 

Niveleta účelové komunikace 2 od začátku klesá ve sklonu 2,28% v délce úseku 11,06m. 

Po tomto úseku niveleta plynule pokračuje obloukem, který je navržený jako vydutý o poloměru 

R = 1000m. Následuje úsek od staničení 0,088 94km, který stoupá ve sklonu 5,5%  až do  

staničení 0,092 38km. 
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6.3.3 Úpravy a demolice 

 

Územím, kterým prochází varianta C vedou stožáry s elektrickým vedením, které bude 

nutno pro tuto variantu přemístit. Při případné realizaci se musí počítat také s přemístěním 

oplocení některých parcel z důvodu záboru pozemku zastavěným územím v blízkosti 

průmyslového areálu. Dále bude nutno upravit podjezd pod stávající železniční tratí. Podjezd 

neodpovídá navrženému šířkovému uspořádání, a proto bude nutné jej upravit. Tato úprava 

nebyla předmětem řešení bakalářské práce a je nutno s touto úpravou počítat v dalším stupni 

projektové dokumentace. 

 

6.3.4 Křižovatky 

 

V délce trasy hlavní komunikace se nachází nově navržené tři křižovatky. Ve staničení 

0,912 46km se nachází styková křižovatka. Úhel křížení je α = 97°. Poté byla navržena další 

styková křižovatka s účelovou komunikací a to ve staničení 1,010 96km. Úhel křížení je 

navrhnut jako α = 94°. Tato křižovatka byla navržena také jako styková a spolu s první 

křižovatkou tvoří odsazenou křižovatku. Tyto křižovatky byly zřízeny pro odbočení k nově 

navrženým účelovým komunikacím, které napojují stávající místní komunikace a tím zajišťují 

přístup k místní zástavbě. Úhel křížení nově navržené účelové komunikace 1, která začíná na 

průsečíku os místních komunikací na ulici K Cihelně a ulice K Hoře byl dodržen. Úhel křížení 

je α = 101°. Další křižovatka, která se nachází ve staničení 1,620 49km hlavní komunikace byla 

navržena jako styková křižovatka. Úhel křížení je dodržen. Úhel křížení α = 97°. Tato 

křižovatka vznikla z důvodu navržení nové komunikace k silu. 

 

 

7. Technicko-dopravní zhodnocení variant  

 

Úkolem mé bakalářské práce bylo vypracovat variantní návrh studie obchvatu města 

Moravské Budějovice. Byly vypracovány tři varianty. Při vzájemném porovnání všech tří 

variant je zřejmé, že nový obchvat bude přínosem. Všechny tři varianty byly posouzeny 

z technicko – dopravního hlediska. Na základě zvolených ukazatelů byla zhotovena přehledná 

tabulka. Ke každému ukazateli byly přiřazeny body 1 - 10 (1 – nejlepší, 10 - nejhorší). Tato 

stupnice hodnocení byla zvolena s ohledem na zvolené ukazatele. Velká váha byla přikládána 
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plynulosti trasy, kdy se počítá s napojením I. a II.etapy obchvatu na ulici Chelčického. Suma 

udělených bodů poté určila nejvýhodnější variantu (viz. Tabulka 2). 

 

Tabulka 2 - Technicko - dopravní zhodnocení variant 

Č. 

Ukazatel 

Jed

n. 

Varianta Zhodnocení 

  A B C A B C 

1.  Délka trasy hlavní komunikace m 1861,17 1936,65 1848,25 5 7 3 

2.  Délka tras vedlejších komunikací  m 685,95 1016,33 707,81 2 10 5 

3.  Poměr délek oblouků a přímek 
O

P
 - 

0,785 1,057 1,123 10 1 5 

4.  Průměrná hodnota středového úhlu 
směrových oblouků ( s) 

o 56,33 40,66 32,75 6 4 2 

5.  Průměrná délka směrových oblouků m 231,74 259,6 175,66 1 5 10 

6.  Min. hodnota poloměru směrového oblouku 
(Rmin) na hlavní komunikaci 

m 40     375      400 8 2 1 

7.  Min. hodnota poloměru směrového oblouku 
(Rmin) na vedlejších komunikacích 

m 50      50       50 1 1 1 

8.  Součet rozdílů překonaných výšek ( h) m 63,254 64,44 65,626 1 5 10 

9.  Min. hodnota poloměru zakružovacích 
oblouků (Rmin) 

m 1500 2000     1500 5 1 5 

10. Objem výkopů m3 10836,1 13387,5 6426,0 6 2 4 

11. Objem násypů m3 42413,4 17466,9 43196,07 4 2 6 

12. Počet úrovňových křížení   m 5 6 5 1 10 1 

13. Plynulost trasy hlavní komunikace -  OK ŽP P4 1 10   7 

 CELKEM     51 60 60 

 

 

Po zhodnocení všech ukazatelů byla vyhodnocena jako nejvýhodnější varianta A. 
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8. Doporučená varianta  

 

8.1 Klopení vozovky  

 

Klopení vozovky se provádí na délku vzestupnice (sestupnice). Vzestupnice (sestupnice) 

je navržena v části přechodnice na minimální délku vzestupnice (sestupnice) Lvz,min.  

Klopení vozovky bylo provedeno kolem osy jízdního pásu. 

 

8.1.1 Hlavní komunikace 

 

Tabulka 3 – Minimální a maximální sklon vzestupnice pro vn = 70 km/h 

 

 

Oblouk č. 1 - poloměr R = 400m 

 Délka vzestupnice  

 

 

P2 = 4% 

P1 = 2,5% 

a´= a + v = 3,50 + 0,25 = 3,75m 

Δs = max 1,0% 

 

 Dopočet délek 
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 Staničení  

TP1 0,47504 – základní příčný sklon 2,5% 

        0,48442 – klopení 0% 

        0,49379 – klopení 2,5%  

        0,49942 – dostředný sklon 4% 

 

        1,20398 – dostředný sklon 4% 

        1,20960 – klopení 2,5% 

        1,21898 – klopení 0% 

            PT1 1,22835 – základní příčný sklon 2,5% 

 

Oblouk č. 2 - poloměr R = 600m  

 Délka vzestupnice  

 

 

P2 = 2,5% 

P1 = 2,5% 

a´= a + v = 3,50 + 0,25 = 3,75m 

Δs = max 1,0% 

 

 Dopočet délek 

 

 

 Staničení  

TP2 1,51180 – základní příčný sklon 2,5% 

        1,52118 – klopení 0% 

        1,53055 – dostředný sklon 2,5%  

         

 

       1,67268 – dostředný sklon 2,5% 

       1,68205 – klopení 0% 

           PT2 1,69143 – základní příčný sklon 2,5% 
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Oblouk č. 3 – poloměr R = 40m 

Oblouk č. 3 je navržen jako prostý kružnicový oblouk. Délka vzestupnice (sestupnice) je 

v části v přímé a v části ve směrovém oblouku. Hodnota max. Δs je navržena dle ČSN 73 6110, 

kdy sklon vzestupnice (sestupnice) pro komunikace s vn  ≤ 50km/h nesmí být strmější než 1,2%. 

 

 

 Délka vzestupnice  

 

 

P2 = 2,5% 

P1 = 2,5% 

a´= a + v = 3,50 + 0,25 = 3,75m 

Δs = max 1,2% 

 

 Dopočet délek 

 

 

 Staničení  

1,80663 – základní příčný sklon 2,5% 

1,81444 – klopení 0% 

1,82226 – dostředný sklon 2,5%  

         

             1,84555 – dostředný sklon 2,5% 

 1,85336 – klopení 0% 

             1,86117 – základní příčný sklon 2,5% 
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8.1.2 Komunikace k silu  

 

Tabulka 4 - Minimální a maximální sklon vzestupnice pro vn = 50km/h 

 

 

Poloměr oblouku R = 400m 

 Délka vzestupnice  

 

 

       P2 = 2,5% 

       P1 = 2,5% 

       a´= a + v = 3,00 + 0,25 = 3,25m 

      Δs = max 1,2% 

 

 Dopočet délek 

 

 

 Staničení  

TP   0,01522 – základní příčný sklon 2,5% 

        0,02199 – klopení 0% 

        0,02876 – dostředný sklon 2,5%  

         

        0,33175 – dostředný sklon 2,5% 

        0,33852 – klopení 0% 

            PT   0,34529 – základní příčný sklon 2,5% 
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8.1.3 Účelová komunikace 1  

 

Délka vzestupnice u účelové komunikace 1 byla umístěna částečně v přímé a částečně 

v oblouku. Hodnota max. Δs je navržena dle ČSN 73 6110, kdy sklon vzestupnice (sestupnice) 

pro komunikace s vn  ≤ 50km/h nesmí být strmější než 1,2%. 

 

Poloměr oblouku R = 50m 

 Délka vzestupnice  

 

P2 = 2,5% 

P1 = 2,5% 

a´= a + v = 2,50 + 0 = 2,50m 

Δs = max 1,2% 

 

 Dopočet délek 

 

 

 Staničení  

        0,00000 – základní příčný sklon 2,5% 

        0,00521 – klopení 0% 

        0,01042 – dostředný sklon 2,5%  

         

        0,03023 – dostředný sklon 2,5% 

        0,03544 – klopení 0% 

                    0,04065 – základní příčný sklon 2,5% 

 

8.1.4 Účelová komunikace 2  

 

Délka vzestupnice (sestupnice) byla u účelové komunikace 2 umístěna v přímé. Hodnota 

max. Δs  je navržena dle ČSN 73 6110, kdy sklon vzestupnice (sestupnice) pro komunikace s 

vn  ≤ 50km/h nesmí být strmější než 1,2%. 
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Poloměr oblouku R = 100m 

 Délka vzestupnice  

 

P2 = 2,5% 

P1 = 2,5% 

a´= a + v = 2,50 + 0 = 2,50m 

Δs = max 1,2% 

 

 Dopočet délek 

 

 

 Staničení  

        0,01600 – základní příčný sklon 2,5% 

        0,02121 – klopení 0% 

        0,02642 – dostředný sklon 2,5%  

         

        0,06394 – dostředný sklon 2,5% 

        0,06915 – klopení 0% 

                    0,07436 – základní příčný sklon 2,5% 

 

8.1.5 Stávající komunikace 1 

 

Délka vzestupnice (sestupnice) byla u stávající komunikace 1 umístěna částečně v přímé a 

částečně v oblouku. Hodnota max. Δs je navržena dle ČSN 73 6110, kdy sklon vzestupnice 

(sestupnice) pro komunikace s vn  ≤ 50km/h nesmí být strmější než 1,2%. 

 

Poloměr oblouku R = 70m 

 Délka vzestupnice  

 

P2 = 2,5% 

P1 = 2,5% 
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a´= a + v = 3,00 + 0,25 = 3,25m 

Δs = max 1,2% 

 

 Dopočet délek 

 

 

 Staničení  

        0,00277 – základní příčný sklon 2,5% 

        0,00954 – klopení 0% 

        0,01631 – dostředný sklon 2,5%  

         

        0,03135 – dostředný sklon 2,5% 

        0,03812 – klopení 0% 

                    0,04489 – základní příčný sklon 2,5% 

 

8.1.6 Stávající komunikace 2 

 

Délka vzestupnice (sestupnice) byla u stávající komunikace 1 umístěna částečně v přímé a 

částečně v oblouku. Hodnota max. Δs je navržena dle ČSN 73 6110, kdy sklon vzestupnice 

(sestupnice) pro komunikace s vn  ≤ 50km/h nesmí být strmější než 1,2%. 

 

Oblouk č. 1 - poloměr oblouku R = 80m 

 Délka vzestupnice  

 

P2 = 2,5% 

P1 = 2,5% 

a´= a + v = 3,00 + 0,25 = 3,25m 

Δs = max 1,2% 

 

 Dopočet délek 
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 Staničení  

        0,03044 – základní příčný sklon 2,5% 

        0,03721 – klopení 0% 

        0,04398 – dostředný sklon 2,5%  

         

        0,06725 – dostředný sklon 2,5% 

        0,07402 – klopení 0% 

                    0,08079 – základní příčný sklon 2,5% 

 

Oblouk č.2  - poloměr oblouku R = 90m 

 Délka vzestupnice  

 

P2 = 2,5% 

P1 = 2,5% 

a´= a + v = 3,00 + 0,25 = 3,25m 

Δs = max 1,2% 

 

 Dopočet délek 

 

 

 Staničení  

        0,08206 – základní příčný sklon 2,5% 

        0,08883 – klopení 0% 

        0,09560 – dostředný sklon 2,5%  

         

        0,10085 – dostředný sklon 2,5% 

        0,11362 – klopení 0% 

                    0,12039  -  základní příčný sklon 2,5% 
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8.2 Rozšíření v oblouku 

 

Tabulka 5 - Rozšíření v oblouku 

 

 

Směrový oblouk  č.3 o poloměru R = 40m přivádí hlavní komunikaci k okružní křižovatce 

na ulici Chelčického. Ve směrovém oblouku bylo provedeno rozšíření jednotlivých jízdních 

pruhů a to na vnitřní straně oblouku o 1,10m a na vnější straně o 0,95m dle ČSN 73 6102 

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích [3] viz. Tabulka 5. 

U směrového oblouku na stávající komunikaci 1 o poloměru R = 70m dojde k rozšíření 

jízdních pruhů a to na vnitřní straně oblouku o 1,05m a na vnější straně 1,00m. 

U směrového oblouku č.1 na stávající komunikaci 2 o poloměru R = 80m dojde k rozšíření 

jízdních pruhů a to na vnitřní straně oblouku o 0,95m a na vnější straně 0,90m. U směrového 

oblouku č.2 o poloměru R = 90m dojde k rozšíření jízdních pruhů a to na vnitřní straně oblouku 

o 0,85m a na vnější straně 0,85m. 
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Tabulka 6 - Rozšíření jízdních pruhů ve směrovém oblouku pro účelovou komunikaci 1 

 

 

U účelové komunikace 1 bylo provedeno rozšíření v oblouku viz. Tabulka 6. Pro poloměr 

R = 50m 

se rozšíří každý jízdní pruh o 0,80m. 

 

Tabulka 7 - Rozšíření jízdních pruhů ve směrovém oblouku pro účelovou komunikaci 2 

 

 

U účelové komunikace 2 bylo provedeno rozšíření v oblouku viz. Tabulka 7. Pro poloměr 

R = 100m se rozšíří každý jízdní pruh o 0,50m. 

 

8.3 Zemní těleso 

 

Svahy násypů a zářezů jsou navrženy podle normy ČSN 73 6133. 

Sklony svahů zářezů: 

 v hloubce zářezu ≤ 3m jednotný sklon max.1:2 

 v hloubce zářezu > 3m a ≤ 6m jednotný sklon max. 1:1,75 

Sklony svahů násypů: 

 v pásmu do 3m sklon 1:2,5 

 v pásmu od 3m do 6m  

- při výšce násypu do 6m sklon 1:1,5 

- při celkové výšce násypu nad 6m sklon 1:1,75 

 v pásmu od 6m výše sklon 1:1,5 
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8.4 Odvodnění  

 

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem. Základní 

střechovitý sklon je navržen jako 2,5%. Ve směrových obloucích přechází základní střechovitý 

sklon na jednostranný dostředný sklon. Minimální hodnota podélného sklonu je 0,5%. Voda 

z povrchu vozovky odtéká přes jízdní pás, vodící proužek, zpevněnou krajnici a nezpevněnou 

krajnici ve sklonu 8 %. Dále stéká po svahu zemního tělesa do příkopů. K zajištění odvodnění 

přispívají také navržené trubní propustky, které jsou zaznačeny ve výkresové části práce. 

 

8.5 Bezpečnostní zařízení 

 

V celé délce trasy budou osazeny směrové sloupky. V přímé je vzájemná vzdálenost 

směrových sloupků stanovena na 50m. Ve směrových obloucích o poloměru 450m až 850m 

budou sloupky osazeny po 30m a ve směrových obloucích o poloměru 250m až 450m budou 

osazeny po 20m.  

 

 

9. Ekonomické posouzení výsledné varianty 

 

Pro navrženou variantu byl zhotoven hrubý odhad nákladů (viz. Tabulka 8). Propočet byl 

stanoven podle investičních nákladů ÚÚR.  
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Tabulka 8 - Hrubý rozpočet 

Práce Kč 

Sejmutí ornice 3 285 274,- 

Odstranění stromů 250 000,- 

Zemní práce - výkopy 866 888,- 

Zemní práce - násypy 2 544 984,- 

Konstrukce vozovky 5 000 000,- 

Výsadba stromů 350 000,- 

Objekty v trase  300 000,- 

Vybudování okružní křižovatky  6 753 833,- 

 

Cena celkem 

 

42 250 833,- 

 

 

10. Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat variantní návrh studie obchvatu Moravské 

Budějovice – severní spojka I. etapa. Dále bylo mým úkolem navrhnout komunikaci pro příjezd 

k obilnému silu a vyřešit napojení stávajících komunikací. Studie byla vypracována ve třech 

různých variantách. Variantní návrhy byly porovnány na základě technicko - dopravního 

zhodnocení a poté byla vyhodnocena nejvhodnější varianta. Jako nejvýhodnější varianta byla 

vyhodnocena varianta A a byla dále rozpracována. Navržená varianta vedení obchvatu 

umožňuje odvedení tranzitní dopravy z centra města a těžkých nákladních vozidel ze 

zastavěného území. Tímto bude dosaženo snížení hlučnosti, zvýšení bezpečnosti provozu na 

stávajících komunikacích a dojde ke zkvalitnění životních podmínek obyvatel Moravských 

Budějovic. V případě zadání návrhu II. etapy obchvatu zajistí vítězná varianta také plynulé 

napojení mezi I. a II. etapou obchvatu Moravských Budějovic. Z těchto důvodů je varianta 

doporučena k případné realizaci. 
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11. Fotodokumentace 

 

 

Obrázek 10 - Pohled na stávající komunikaci I/38K - Začátek návrhu trasy 

 

 

Obrázek 11 - Pohled na místo procházejících variant v blízkosti zastavěného území 
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Obrázek 12 - Stávající parkoviště, místo návrhu okružní křižovatky 

 

 

Obrázek 13 - Pohled na silnici III/36068 v k.ú. Lukov u Moravských Budějovic 
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Obrázek 14 - Pohled na silnici III/36068 - ul. Chelčického 
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